MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
(dále jen zákon),
v zadávacím řízení č. VZN/21/098 k veřejné zakázce na dodávky
„Obnova, rozšíření a zabezpečení komunikační a systémové infrastruktury“
zahájeném dle ust. § 56 zákona odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění
do Věstníku veřejných zakázek dne 18. 11. 2021, (dále jen zadávací řízení)
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Městská část Praha 4
Praha 4, Antala Staška 2059/80b
00063584
CZ00063584
Městská část hlavního města Prahy
Mgr. Michal Nocar, pověřený vedením odboru
právního Úřadu městské části Praha 4

2. DRUH ZAKÁZKY
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Otevřené řízení
4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova a rozšíření hraničních a wlan síťových prvků,
zabezpečení perimetru sítě včetně implementace a tříleté podpory (maintenance), dodávka a realizace
opatření zabezpečení webových aplikací úřadu, realizace vybraných opatření pro jejich integraci
se stávajícím prostředím, technická a konfigurační podpora na dobu tří let, dodávka kompletního
řešení pro řízenou orchestraci prostředí v případě potřeby migrace produkčního prostředí do záložního
prostředí s využitím stávajícího prostředí virtualizace vč. postupné náhrady již nedostačujícího řešení
pro zálohování a obnovu dat, vč. nutných analytických služeb a další související odborné činnosti
při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.
Součástí požadavků zadavatele je plná hardwarová i softwarová kompatibilita s úplným zachováním
všech funkcí stávajícího managementu prostředí, do kterého budou nové komponenty plně začleněny.
Součástí dodávky je záruční servis (podpora), seznámení administrátorů s dodaným řešením
a zaškolení, dokumentace realizovaného řešení vč. schémat zapojení a konfigurace jednotlivých prvků
včetně doplnění zabezpečeného úložiště konfigurací.
Součástí předmětu plnění je:
 dodávka hraničních a wlan síťových prvků, zabezpečení perimetru sítě;
 implementace (konfigurace a instalace);
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dodávka a realizace opatření zabezpečení webových aplikací úřadu včetně jejich migrace
do prostředí úřadu (SW pro eliminaci kybernetických hrozeb);
 dodávka kompletního řešení pro řízenou orchestraci prostředí v případě potřeby migrace
produkčního prostředí do záložního prostředí s využitím stávajícího prostředí virtualizace
včetně postupné náhrady již nedostačujícího řešení pro zálohování a obnovu dat, vč. nutných
analytických služeb;
 servisní podpora SLA výrobce dodaných komponent na následujících 36 měsíců;
 technická a konfigurační podpora na následujících 36 měsíců;
 další související odborné činnosti při dodržení všech postupů ve vztahu ke kybernetické
bezpečnosti;
 dodání originálních, nových zařízení s požadovanou licencí na jméno kupujícího
a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální
technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce.
Veškeré technologie musí být podporovány servisním střediskem výrobce na území České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 a 1a zadávací
dokumentace, která byla poskytována s ohledem na charakter informací a jejich ochranu podle zákona
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, na základě žádosti dodavatele a oproti předložené
jím podepsané dohodě o mlčenlivosti (NDA) ve znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
32580000-2 Datová zařízení
32581000-9 Zařízení pro datovou komunikaci
50312310-1 Údržba zařízení datové sítě
5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
15.677.495,49 Kč včetně DPH
6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
POŘADOVÉ
ČÍSLO
1.

2.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Proact Czech Republic, s.r.o.
IČO: 24799629
Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
ALEF NULA,a.s.
IČO: 61858579
Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO
ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ
V zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
8. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU
POŘADOVÉ
ČÍSLO

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE
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2.

ALEF NULA,a.s.
IČO: 61858579
Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
Právní forma: akciová společnost

Odůvodnění výběru:
Nabídky účastníků zadávacího řízení byly hodnoceny podle základního hodnoticího kritéria
ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Hodnocení nabídek v rámci kritéria „Výše nabídkové ceny včetně DPH“ provedla zadavatelem
stanovená komise pro posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek, (dále jen komise), takto:
a) stanovila pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH v souladu s § 113
zákona komise;
b) v souladu s § 113 zákona konstatovala, že nabídková cena včetně DPH dodavatele,
který se umístil jako první v pořadí nabídek, je ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
přiměřená.
Výsledné pořadí nabídek:
Pořadí
umístění
účastníka

Účastník zadávacího řízení

Výše nabídkové
ceny včetně DPH

Pořadové číslo
účastníka

1.

ALEF NULA,a.s.

15.677.495,49 Kč

2.

2.

Proact Czech Republic, s.r.o.

16.332.222,14 Kč

1.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka účastníka č. 2 ALEF NULA,a.s.,
IČO 61858579, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, (dále jen vybraný dodavatel),
s nabídkovou cenou 15.677.495,49 Kč včetně DPH.
Komise v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona provedla posouzení nabídky nově vybraného dodavatele,
jehož nabídka byla komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a to z hlediska splnění
zákonných požadavků a požadavků zadavatele, tj. posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele v zadávacím řízení. Komise konstatovala, že nově vybraný dodavatel řádně prokázal
splnění všech požadavků, stanovených zákonem a splnění požadavků, stanovených zadavatelem.
9.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VYBRANÉHO DODAVATELE,
KTEŘÍ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE

M-COM s.r.o.
IČO: 25672959
Sídlo: Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným

STORAGE ONE, a.s.
IČO: 02301245
Sídlo: Řeporyjská 490/17, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma: akciová společnost
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POPIS PLNĚNÍ
Obměna a a rozšíření zabezpečení
perimetru sítě kupujícího – NGFW
cluster
HA/DR,
zabezpečení
bezpečnosti webových aplikací úřadu
vč. konfigurační a provozní podpory
Poskytnutí 2 osob techniků, kteří se
budou podílet na plnění předmětu
veřejné zakázky;
Zajištění služeb vysoké dostupnosti,
integrace do prostředí s využitím
stávajících HW i SW prostředků
a orchestrace DR scénářů pro případ

výpadku služeb mezi primárním
a záložním datovým centrem úřadu s
využitím integrovaného zálohování
pro účely DR
10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM, NEBO ŘÍZENÍ
SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM, BYLA-LI POUŽITA
Není relevantní.
11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ, BYLO-LI
POUŽITO
Není relevantní.
12. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU, BYLO-LI POUŽITO
Není relevantní.
13. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ
DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, POKUD K TOMU DOŠLO
Není relevantní.
14. ODŮVODNĚNÍ
POUŽITÍ
JINÝCH
KOMUNIKAČNÍCH
PROSTŘEDKŮ
PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLYLI JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY
Nabídky byly podány prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
15. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ
PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
16. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI,
POKUD JE ZADAVATEL NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Předmět plnění veřejné zakázky tvoří soubor přímo souvisejících dodávek a služeb, kdy rozdělení
předmětu plnění veřejné zakázky na části není pro zadavatele ekonomicky účelné ani hospodárné.
17. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA
V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODST. 3 ZÁKONA

PROKÁZÁNÍ

Není relevantní.
V Praze dne 26. 1. 2022
Digitálně podepsal

Mgr. Michal Mgr. Michal Nocar
Datum: 2022.01.26
Nocar
16:03:56 +01'00'

Mgr. Michal Nocar
pověřený vedením odboru právního
Úřadu městské části Praha 4

Digitálně podepsal

Mgr. Gabriela Mgr. Gabriela Sýkorová
Datum: 2022.01.26
Sýkorová
15:47:42 +01'00'

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Gabriela Sýkorová
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Odbor právní Úřadu městské části Praha 4
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OBRATU

